
 

 
Förvaltar, förmedlar, förändrar litteraturen i Kalmar län 

 
 
Verksamhetsberättelse År 2020 
 
 
 
Bakgrund 
Litteraturnod Vimmerby är en ny verksamhet inom Region Kalmar län.  
År 2020 har arbetet med att utveckla och beskriva verksamhetens vision, mål och syfte samt vilka 
ekonomiska och organisatoriska resurser verksamheten behöver ur ett långsiktigt perspektiv, haft hög 
prioritet. I slutet av året var processen att formulera överenskommelsen mellan Regionala 
utvecklingsnämnden i Kalmar län och Vimmerby kommun i hamn. I och med avtalet formaliserades 
Litteraturnod Vimmerbys regionala litteraturutvecklingsuppdrag och en viktig grund för det fortsatta 
arbetet var lagd. 
 
Uppdraget 
Uppdraget har sin grund i Region Kalmar läns utvecklingsstrategi samt ”Kultur att växa i – Kulturplan 
Kalmar län 2022. 
 
Organisation 
Under nuvarande mandatperiod administreras litteraturnoden som en externt finansierad verksamhet 
inom kommunstyrelseförvaltningen, Vimmerby kommun. Styrgruppen för litteraturnoden utgörs av 
kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidsutskottets ordförande (även ordförande i styrgruppen) 
samt kultur- och fritidsutskottets vice ordförande. 
 
Fördelar och nackdelar med att bilda en stiftelse, en ideell förening eller bedriva litterärt utvecklingsarbete 
inom den kommunala förvaltningen har under året prövats hos såväl  jurister och revisorer som 
företrädare för olika organisationer. Vilken organisationsform som är den optimala och långsiktigt mest 
hållbara för litteraturuppdraget hänger ihop med många andra frågor som utreds parallellt. Under 2020 
beslutades att litteraturnoden tillsvidare administreras inom kommunstyrelseförvaltningen,  Vimmerby 
kommun.    
 
Anställda 
En tillsvidareanställd verksamhetsledare/litteraturutvecklare 100%. 
Två visstidsanställda regionförfattare (40% x 2).  
 
Ekonomi  
Intäkter 2020: 932tkr Region Kalmar län. 400tkr KUR (Litterär nod), 150tkr KUR (Litteraturfestival), 
500tkr KUR (Regionförfattarna.). 50tkr Sparbankstiftelsen. Summa: 2, 032 0000. Bokförda kostnader 
2020: 1 838 451. Se bifogat bokslut. 
 
 
 



 
Samarbeten 
För att skapa långsiktighet och en hållbar struktur har mycket tid ägnats åt att förankra och hitta 
samarbetsformer lokalt, regionalt och nationellt med såväl organisationer och institutioner som enskilda 
nyckelpersoner. Svenska barnboksinstitutet förlade sin årliga bokprovning 2020 till Vimmerby – deras 
enda framträdande inför publik det året. Pandemin försvårade däremot genomförandet av en rad andra 
under året inplanerade arrangemang i samarbete med till exempel Länsmusiken, Alma-kansliet, Astrid 
Lindgren-sällskapet och Riksteatern samt Konstmuseet. En grund för framtida samarbeten med dessa 
organisationer blev dock lagd. 
 
Regional biblioteksutveckling är vår avgjort viktigaste samarbetspartner i vårt litteraturfrämjande uppdrag, 
även här lades under året en viktig grund att bygga vidare på. 
 
Regionsamverkan Sydsverige. I samverkan med litteraturutvecklarna i Region Jönköping, Blekinge 
Kronoberg, Skåne och Halland genomförs projektet Skrivyta Syd – Litteraturutveckling och infrastruktur för 
konstnärlig utveckling. Litteraturnodens verksamhetsledare har liksom övriga litteraturutvecklare i projektet 
avsatt 4 tim/v i sina roller som styrgrupp samt arbetsgrupp inom projektet.   
 
Kulturbus – Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län. Under år 2020 har vi påbörjat vårt aktiva 
deltagande i nätverket Kulturbus. 
 
Kommunikation 
Under år 2020 fick Vimmerby kommuns upphandlade kommunikationsbyrå, Markus Reklambyrå 
uppdraget att ta fram verksamhetens logotype och grafiska profil samt vara behjälplig i framtagandet av 
verksamhetens namn. Under större delen av året användes fb-sidan Vimmerby berättar samt Vimmerby 
kommuns hemsida för att kommunicera och sprida information om verksamheten. I slutet av året hade en 
grafisk profil samt Logotype tagits fram för det namn vi till sist valde för verksamheten, nämligen 
Litteraturnod Vimmerby.  
 
Litteraturnod Vimmerby har skickat ut 8 pressmeddelanden under 2020 
Verksamheten har figurerat i media ett 50-tal gånger. 
Fyra gånger i riksmedia, 8 gånger i Svt/Smålandsnytt och P4 Kalmar.  
(Se bilaga) 
 
Vimmerby berättar har 843 följare på Facebook. 
Regionförfattarna har 537 följare på Facebook. 
 
Hemsidor 
www.vimmerbyberattar.se  
www.vimmerby.se/upplevaochgora/kultur/litteraturnodvimmerby 
 
 
Projekt 
Under år 2020 har vi med stöd av KUR och i samverkan med andra genomfört en rad litteraturfrämjande 
projekt och aktiviteter.  
 

- Pilotprojektet Sveriges första Regionförfattare (År 2 av 2) 
- Barn- och ungdomslitteraturfestivalen Vimmerby berättar (År 2 av 3) 
- Läs och skrivprojekt för feriearbetande ungdomar (År 1) 
- Litterära salonger, ett nytt grepp med litterära AfterWork (År 1) 
- Skrivyta Syd - ett unikt program för blivande författare. Projektet sjösätts under 2021, men 

förberedelsearbete har pågått under hela år 2020. (År 1 av 3) 
-  

Övriga arrangemang 
Litteraturnoden har gett finansiellt stöd och rådgivning till enskilda, föreningar och litterära sällskap i 
Kalmar län. Arrangemang som gick att genomföra trots corona-restriktioner var till exempel  



- Jazzakademin Ölands projekt med tonsatta dikter av Ölandsförfattaren Anna Rydstedt i 
samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet. (Ljus på kultur, Öland och i Kalmar. 

- Gärdsnäs prästgård och Stagneliussällskapet genomförde på kvinnodagen 8 mars arrangemanget 
Att skriva om kvinnliga rum -  om att ge plats för kvinnliga erfarenheter i litteraturen. 

- Komedianterna, ”Så sant som det var sagt!” teaterföreställning i samarbete med Riksteatern 
Vimmerby. 

- Boksläpp för tre författare från Kalmar län på Astrid Lindgrens Näs. En film finns på Vimeo från 
tillfället.  

 
Till sist, några reflektioner från Pandemi-året 2020 
Vi inledde verksamhetsåret i januari med att genomföra årets första, av tio inplanerade, 
litterära salonger. Vid premiärtillfället i januari var det lokalen (ingen pandemi) som satte publikgränsen på 
150 platser. In i det sista funderade vi på att byta lokal för att kunna ta emot ytterligare 100 som stod på 
kö. Alla författare inför året var vidtalade, datum bestämda och finansieringen ordnad:  

- Klubben ett samtal med Matilda Gustavsson. (jan, genomfördes) 
- Hennes ord, ett samtal mellan regionförfattarna Tove Folkesson och Ami Andersson. (feb, 

genomfördes) 
- Tomas Tranströmers poetik. Monika Tranströmer och Magnus Halldin (framskjutet) 
- Lina Ekdahl, konsten att läsa poesi. (framskjutet) 
- Maria Zennström,  Pappa, konsten och politiken. (framskjutet) 
- Göran Sommardal och Hanna Sahlberg: Det perfekta Kina – och poesin. (genomfördes digitalt endast 

med Hanna Sahlberg eftersom Göran Sommardal tillhörde riskgrupp) 
- Mitt liv utan dig. Betlehem Isaak i ett samtal med Gunilla Kindstrand. (okt, genomfördes med liten 

publik + digitalt) 
- Paradiset ligger under mammas fötter. Gina Dirawi i ett samtal med Gunilla Kindstrand. 

(framskjutet) 
- Suzanne Osten, tillsammans med 150 danselever från Kulturskolan i Vimmerby (framskjutet) 
- Var finns Pippi i seriekonsten? Gunnar Krantz, prof. Visuell kommunikation Malmö universitet i 

ett samtal med Sveriges fem främsta serietecknare.(framskjutet) 
- Astrid Lindgren och filmen: ett samtal med Mats Rohdin, filmvetare, Kungliga bilbioteket och 

Martin Hellström, Linneuniversitetet. (uppskjutet, nu genomfört digitalt med Mats Rohdin)  
- MaktLös, ett samtal med Mona Sahlin (genomfördes digitalt). 

 
Under december månad var planen att genomföra dels Körverk för 136 röster, textläsning och musik i 
samarbete med Camerata Nordica på Tullportsteatern i Vimmerby samt Jul i Mumindalen, textläsning och 
musik av Camerata Nordica på Vimmerby stadshotell. Båda dessa evenemang beslöt vi till sist att skjuta på 
framtiden. Vi kunde inte genomföra dem digitalt, då alltför många människor var involverade i själva 
framträdandet. 
 
I backspegeln, gjorde vi rätt? 
Alltsedan covid19 blev ett faktum – om än ett ytterst osäkert sådant – har vi arbetat strategiskt och 
långsiktigt för att ställa om och genomföra alla dessa fantastiska föreställningar och möten med författare 
digitalt. Genom ett samarbete med studieförbundet Bilda har vi kunnat live-streama fem av våra 
inplanerade evenemang. Några av arrangemangen har dock inte känts meningsfulla att genomföra digitalt. 
Att erbjuda ännu ett inspelat samtal i en TV-soffa, med en aktuell författare som ofta syns i TV eller 
medverkar på litteraturfestivaler runt om i Sverige har i vissa fall, i vår specifika kontext, upplevts som 
omotiverat. 
Det som sporrat oss att bjuda in aktuella författare till Vimmerby eller till en liten ort i Kalmar län på den 
småländska landsbygden har bottnat i tron på vikten av det levande mötet mellan stad och landsbygd, 
mellan det lokala och det globala: den lokala kulturen insatt i ett större sammanhang. Pandemin har fått 
oss, som alla andra, att reflektera, ställa om och i några fall ställa in. Dessa reflektioner och erfarenheter tar 
vi med oss i kommande verksamhetsår. 
 
Vimmerby, mars 2021 
Anna Mellergård , verksamhetsledare/litteraturutvecklare 
 



 
Bilaga  
Urval av artiklar, radio- och Tv-inslag samt egen produktion av filmer på Youtube, Vimeo samt FB. 
 
Pressmeddelande: Årets första litterära salong - Matilda Gustavsson 29 januari - Vimmerby kommun 
Matilda Gustavsson har gjort årets avslöjande – Vimmerby Tidning 
Gustavsson: "Akademien legitimerade Arnault" – Vimmerby Tidning 
Kinesisk poet till nästa litterära salong i Vimmerby (dagensvimmerby.se) 
Pressmeddelande: Brännande aktuellt tema på litterär salong i Vimmerby - Vimmerby kommun 
Maratonupplägg coronasäkrar Litteraturfestivalen – Vimmerby Tidning 
Pressmeddelande: Extra feriepraktikplatser i Vimmerby - Vimmerby kommun 
Sommarjobb: läsa och recensera böcker - 45 ungdomar i Vimmerby får drömjobb - Boktugg.se 
 
https://vimeo.com/436396042.  BOKSAMTAL på NÄS  
https://www.youtube.com/watch?v=75x16cxDPfY KÖRVERK för 136 röster! 
https://www.youtube.com/watch?v=4b_VX1VS8R8 
Kalmar teater. Ljus på kultur! (KÖRVERK för 136 röster) 
 
Läsning ur KÖRVER för 136 röster. 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/2847299978922001/ 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/692588434983277/ 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/2915482328697470 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/888812551857624 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/2896207327367343 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/859224251500195 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/2731763557084944 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/718327079095110 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/3329105157199940 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/443365323333805 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/4122342657793031 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/198944618564743 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/747771192488977 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/1063678990711494 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/197548885397654 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/384887166105860 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/384887166105860 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/428097544886108 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/488899042089371 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/1180124569051016 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/451115186289250 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/393578105219661 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/1281879965544732 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/421815722184146 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/378290593473678 
https://www.facebook.com/103346601340889/videos/674809419850456 
 
https://sverigesradio.se/artikel/tove-folkesson-jag-kan-inte-halla-pa-och-vara-den-eviga-tonaringen 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/136-roster-fran-pandemiaret-
samlade?fbclid=IwAR2of4n1j_EHRWEyTTvU0891DzeAEo2vjxmMVUZ-z-yPQu68gJC1W3K35sg 
 
https://www.barometern.se/kultur/berattelser-fran-lanet-skimrar-i-briljant-upplagg-
0355942a/?fbclid=IwAR2ToW51KiOi-CvBinH2pQD_bdcaAi1GTYUAYV_NQKAp_A__aWYVuSnCfJc 
 



 
https://www.vimmerby.se/nyheter/nyheterupplevaochgora/pressmeddelandenyregionforfattareikal
marlan.5.1cb1a0f0177db53203372abd.html?fbclid=IwAR2hTyFRLqK4CTdMwANiwxSc9aR1uW505fQZ
qG1jkjNaOhjKdrg43f15Vrw 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/erbjuder-sommarjobb-med-boklasning 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/boklasning-som-sommarjobb 
https://www.boktugg.se/2020/06/30/sommarjobb-lasa-och-recensera-bocker-45-ungdomar-i-
vimmerby-far-dromjobb/ 
https://sverigesradio.se/artikel/7506411 
https://sverigesradio.se/artikel/7506411 
https://vimmerbytidning.se/artikel/kr22147r 
 
 
https://vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/hon-ar-ny-litteraturutvecklare-om6275263.aspx 
https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/kultur/e/86553/litteraturnoden-i-vimmerby-i-ny-satsning-
pa-litterart-skapande/ 
https://helaostrasmaland.se/kultur-noje/kultur-950-000-kronor-till-litteraturnod-vimmerby-mycket-
gladjande/1960 
https://www.dagenshultsfred.se/nyheter/e/85081/vimmerby-berattar-aterupptar-de-litterara-
samtalen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


